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ABSTRAK 

 

Alima, SitiMisrokhah. 2019. Peran Guru dalam 

Meningkatkan Keterampilan Bersosialisasi bagi 

Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Autis dan 

ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor 

Tahun Pelajaran 2018/2019, Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo, Pembimbing Kurnia Hidayati, 

M.Pd. 

 

Kata kunci: Guru, Keterampilan Bersosialisasi, ABK. 

 

Pendidikan merupakan suatu proses sosial yang tidak 

dapat terjadi tanpa interaksi antar pribadi. Belajar 

merupakan proses pribadi dan juga proses sosial ketika anak 

berhubungan dengan anak lainnya dalam membangun 

pengertian dan pengetahuan bersama. Secara umum, anak-

anak yang mengalami gangguan mental seperti anak autis, 

down syndrome, tuna rungu, dan sebagainya memiliki 

kemampuan interaksi sosial dan komunikasi yang rendah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1)Kemampuan bersosialisasi siswa ABK di Sekolah Autis 

dan ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor, 2) 

Upaya apa yang dilakukan guru dalam meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi siswa ABK di Sekolah Autis dan 

ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor, dan 3) 

Faktor penunjang dan faktor penghambat dalam 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa ABK di 

Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an Gontor. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini berupa studi kasus 

dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan pada 
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tekhnik pengumpulan data, peneliti menggunakan tekhnik 

wawancara, observasi serta dokumentasi. Kemudian 

tekhnikanalisis data menggunakan konsep Miles dan 

Hubermen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) 

Kemampuan bersosialisasi siswa ABK di Sekolah Autis dan 

ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor cukup 

baik berkat dukungan dan terapis dari guru. Anak sudah bisa 

diajak komunikasi dua arah, bisa merespon pesan, saling 

menolong temannya, dan dapat bekerjasama. 2) upaya yang 

dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi siswa ABK diantaranya yaitu melaui 

pendekatan dan pembinaan.Guru juga memberikan beberapa 

terapi untuk membantu anak ketika ada permasalahan.3) 

Faktor penunjang dan faktor penghambat untuk 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa 

berkebutuhan khusus harus memiliki kemampuan atau 

kredibilitas yang tinggi dalam mengelola dan 

menyampaikan pesan, menggunakan alat peraga yang sering 

dilihat oleh siswa, memahami karakter anak setiap hari, 

memahami atau mengetahui emosi si anak setiap hari, sikap 

sabar, telaten dan memberikan rasa aman bagi mereka. 

Sedangkan kendala atau faktor penghambat untuk 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa ABK yang 

dialami oleh guru pendamping ABK adalah kontak mata 

mereka sering tidak fokus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah individu yang memiliki 

keunikan di dalam perkembangannya. Hal ini menjadi 

penyebab terjadinya perbedaan individual. Bahkan 

individu yang terlahir kembar identikpun memiliki 

keunikan, artinya walaupun keduanya secara umum 

terlihat persis sama akan tetapi  setelah diamati secara 

seksama terdapat perbedaan. 

Keunikan dalam perkembangan menyebabkan 

terjadinya perbedaan dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan individu. Oleh sebab itu, sebagian dari 

mereka bertumbuh dan berkembang dengan cepat, 

sebagian yang lain berkembang sesuai dengan masa 

perkembangannya, dan yang lain bertumbuh dan 

berkembang di bawah masa perkembangannya.1 

Adapun hasil dari pengamatan sendiri permasalahan 

perkembangan dan pertumbuhan yang lambat 

biasanya dialami pada anak berkebutuhan khusus. 

                                                           
1 Martini Jamaris, Anak Berkebutuhan Khusus (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2018), cet ke:1, 1. 
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Dari pandangan di atas bahwa aspek 

permasalahan di kehidupan manusia akan timbul 

semakin kompleks. Oleh sebab itu, setiap manusia 

pasti menginginkan kehidupan yang layak. Tidak ada 

manusia yang ingin menjalani kehidupan ini dengan 

serba kekurangan. Namun kehidupan yang layak 

belum tentu dapat dirasakan oleh semua orang. Tidak 

sedikit orang mengalami berbagai macam perlakuan 

yang tidak layak dalam kehidupan, baik dalam 

pendidikan, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.2 Hal 

ini disebabkan oleh bermacam-macam faktor baik 

faktor intern maupun ekstern. Salah satu fakor yang 

mempengaruhi perlakuan yang berbeda dari 

kehidupan sosial adalah apabila seseorang mengalami 

kekurangan pada dirinya seperti cacat fisik. Seperti hal 

yang dirasakan oleh anak berkebutuhan khusus, dapat 

menimpa pada siapa saja tanpa mengenal berbagai 

status sosial.3 

Anak berkebutuhan khusus bukannya tidak 

berguna, hanya saja butuh waktu untuk menjadi lebih 

berguna. Jika itu mereka dapatkan, bukan tidak 

                                                           
2 Rahayu Ginantasasi, Program Bimbingan dan Konseling 

Kolaboratif (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 79. 
3Ibid.,80. 
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mungkin mereka menjadi lebih jauh bermanfaat, 

karena anak merupakan salah satu ujian yang 

diberikan, sebagaimana firman Allah SWT: 

َ ِعْندَه أَْجٌر   َوأَنَّ ّٰللاه
٢٨َعِظْيٌم َواْعلَُمْوا أَنََّما أَْمَوالُُكْم َوأَْوََلدُُكْم فِتَْنةٌٌۙ  

Artinya : Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-

anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan 

sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang 

besar. (Q.S Al-Anfal [8]:28) 

 

Pada dasarnya keterampilan sosial merupakan 

kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan 

berperilaku yang sesuai dengan situasi tertentu. 

Berkomunikasi merupakan hal paling mendasar bagi 

semua orang. Kebanyakan orang menganggap bahwa 

komunikasi itu hal yang paling mudah untuk 

dilakukan. Tidak semua manusia memiliki 

kemampuan komunikasi yang sempurna salah satunya 

bagi penderita autis.4 

Autisme merupakan cara berfikir yang 

dikendalikan oleh kebutuhan personal atau oleh diri 

                                                           
4 Rini Sartika dan Amsal Amri, “Upaya Guru dalam 

Membangun Komunikasi Interpersonal dengan Siswa Autis saat Proses 

Belajar Mengajar di SMPLB YPAC Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa FISIP Unsyiah vol.2, No.3 agustus 2017, 

www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP. Dikutip Rabu, 23 Januari 2019, pukul 

14:45.  

http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP
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sendiri, menanggapi dunia berdasarkan penglihatan 

dan harapan sendiri, dan menolak realitas, keasyikan 

ekstern dengan fikiran dan fantasi sendiri.5 Pendapat 

Harris yang dikutip oleh Martini Jamaris bahwa 

autisme adalah keadaan yang disebabkan oleh 

kelainan dalam perkembangan otak, khususnya yang 

berkaitan dengan kondisi neurologika. Sementara itu 

para ahli lain, American Psychiatric Association yang 

dikutip oleh Martini Jamaris berpendapat bahwa 

kemampuan anak autis untuk memahami interaksi 

sosial, bahasa, dan komunikasi serta kemampuan 

akademik terhambat. Semua gejala tersebut telah 

dapat diidentifikasi sebelum usia tiga tahun. Anak 

autis secara umum dapat menirukan berbagai perilaku, 

keterampilan dan cara bermain yang dicontohkan 

kepadanya. Keterampilan yang diajarkan kepada anak 

tersebut perlu dipraktikkan sampai anak dapat 

melakukannya sendiri. Oleh sebab itu, guru dan orang 

tua perlu melatih anak untuk mempraktikkan setiap 

                                                           
5 Edi Soeharto, Membangun Masyarakat Memperdayakan 

Rakyat (Bandung: PT.Refika Aditama, 2005), cet ke-1, 66. 
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keterampilan yang diajarkan kepada anak tersebut 

sampai ia bisa melakukannya sendiri.6 

Menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial 

bagi beberapa anak memang terlihat mudah, tapi bagi 

anak yang lain atau anak berkebutuhan khusus 

tidaklah mudah. Sikap sosial anak-anak terhadap 

orang lain, sebagian besar akan tergantung pada 

pengalaman belajar selama tahun-tahun atau dengan 

cara meniru perilaku orang lain. Pengalaman sosial 

awal anak dapat berupa hubungan dengan anggota 

keluarga atau orang-orang di lingkungan rumah.7 

Salah satu program pendidikan yang dilakukan 

untuk mengatasi isu diskriminasi dalam bidang 

pendidikan adalah pendidikan inklusi. Guru 

merupakan salah satu tokoh penting dalam praktek 

inklusi di sekolah, karena guru berinteraksi secara 

langsung dengan para siswa, baik siswa yang 

berkebutuhan khusus maupun siswa yang non 

berkebutuhan khusus. Seorang guru diharapkan dapat 

memberikan kehidupan kelas agar menjadi lebih 

hangat dan pada waktu yang bersamaan dapat 

                                                           
6 Martini Jamaris, Anak Berkebutuhan Khusus.....,87. 
7 Novi Mulyani, Perkembangan Dasar Anak Usia Dini 

(Yogyakarta: Gava Media, 2018), 99. 
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memberikan pemahaman kepada murid yang lain 

untuk dapat saling berinteraksi. Akan tetapi praktek 

inklusi merupakan tantangan baru bagi pengelola 

sekolah, terutama bagi para pendidiknya. Mereka 

tidak hanya bertugas memberikan materi pelajaran, 

akan tetapi juga memberikan pendidikan karakter bagi 

siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan hari jum’at 

tanggal 7 Desember 2018, ditemukan beberapa 

perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh siswa 

berkebutuhan khusus di sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor. 

Perilaku menyimpang tersebut adalah ketika diajak 

komunikasi dua arah mereka tidak memperhatikan, 

sering berkelahi dengan temannya, anak egois dan 

ingin menang sendiri, sering menyendiri dan sulit 

diajak bekerjasama dengan temannya. 

Hasil wawancara dengan guru pendamping 

siswa ABK di sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an Gontor menyatakan bahwa 90% 

siswa ABK mengalami gangguan interaksi sosial. 

Dalam menangani permasalahan tersebut guru 

menggunakan berbagai metode atau terapi khusus 
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yang sesuai dengan kondisi siswa.Seperti yang dialami 

oleh salah satu siswa, dia memiliki kelainan bawaan.Ia 

didiagnosis ketika baru berusia 1 tahun. Sejak saat itu 

ia menerima pendidikan khusus dan layanan terkait 

lainnya meliputi terapi bicara/bahasa karena ia 

mengalami keterlambatan perkembangan bahasa. 

Guru pendamping siswa tersebut juga memberikan 

beberapa terapi untuk membantu meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi siswa tersebut. 

Adapun hasil dari wawancara salah satu wali 

murid bahwa sekolah autis dan ABK Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an Gontor sudah baik. Sekolah 

tersebut dapat meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi siswa ABK. Hal itu ditunjukkan bahwa 

mereka siap menerima dan membantu siswa dengan 

berbagai permasalahan. 

Untuk mengetahui permasalahan di atas perlu 

dicari suatu pendekatan yang dapat mendukung proses 

pembelajaran yang kondusif untuk dapat 

meningkatkan keterampilan bersosialisasi bagi siswa 

berkebutuhan khusus. Berdasarkan dari latar belakang 

di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitan di 

sekolah autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul 
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Qur’an Gontor dengan judul “Peran Guru dalam 

Meningkatkan Keterampilan Bersosialisasi bagi Siswa 

Berkebutuhan Khusus di Sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor Tahun 

Pelajaran 2018/2019”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada hal yaitu 

keterampilan bersosialisasi siswa berkebutuhan 

khusus Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor, 

upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi siswa berkebutuhan khusus 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor, dan 

faktor penunjang dan faktor penghambat dalam 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi bagi siswa 

berkebutuhan khusus Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an Gontor. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kemampuan bersosialisasi bagi siswa 

berkebutuhan khusus Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an Gontor? 
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2. Upaya apa yang dilakukan oleh guru dalam 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi bagi 

siswa berkebutuhan khusus Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an Gontor? 

3. Apa saja faktor penunjang dan faktor penghambat 

dalam meningkatkan kemampuan bersosialisasi 

bagi siswa berkebutuhan khusus Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an Gontor? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan bersosialisasi 

bagi siswa berkebutuhan khusus Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an Gontor. 

2. Untuk mendeskripsikan upaya apa yang dilakukan 

guru dalam meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi bagi siswa berkebutuhan khusus 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor penunjang dan 

faktor penghambat dalam meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi  bagi siswa 
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berkebutuhan khusus Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an Gontor. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan memperhatikan tujuan penelitian, 

maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktek sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumbangan pengembangan hasanah ilmu 

pengetahuan, khususnya tentang peran guru dalam 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi bagi 

siswa berkebutuhan khusus. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu sekolah autis dan ABK Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an gontor untuk 

mewujudkan pendidikan yang lebih maju, 

berkualitas dan bermakna, serta dapat 

menemukan kemasan pendidikan yang lebih 

baik. 



11 

 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan bagi guru 

pengajar di sekolah autis dan ABK Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor dalam 

melaksanakan tugasnya untuk membimbing 

dan meningkatkan kemampuan bersosialisasi 

bagi siswa berkebutuhan khusus Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan penelitian dan 

pengetahuan serta menjalankan pengalaman 

yang berharga dalam bidang penelitian. 

d. Bagi IAIN Ponorogo 

Penelitian ini dapat memperkaya 

pengetahuan, juga dapat dijadikan dasar 

pengembangan  oleh peneliti lain yang 

mempunyai minat pada kajian yang sama dan 

sekaligus sebagai penyelesaian tugas akhir 

pada mahasiswa, khususnya Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan penelitian ini terbagi 

menjadi 6 bab yang secara ringkas diuraikan sebgai 

berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II kajian teoritis berisi tentang peran guru 

dalam meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa 

berkebutuhan khusus di sekolah autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor. 

Bab III bab ini menjelaskan metode penelitian 

yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab IV deskripsi data secara umum dan 

deskripsi secara khusus. Deskripsi umum berupa profil 

sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an Gontor, visi, misi, tujuan, sarana dan 

prasarana, letak geografis di sekolah Autis dan ABK 
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Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor. 

Sedangkan deskripsi khusus berisi tentang hal peran 

guru dalam meningkatkan kemampuan bersosialisasi 

siswa berkebutuhan khusus di sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor. 

Bab V merupakan pembahasan yang memuat 

gagasan-gagasan peneliti analisis data yang berisi 

tentang, analisis data tentang pola komunikasi guru, 

strategi yang digunakan guru dalam mendidik dan 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa 

berkebetuhan khusus sekolah dasar berkarakter 

religius di sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an Gontor. 

Bab VI merupakan titik akhir dari pembahasan 

yang berisi tentang kesimpulan dan saran serta 

penutup yang terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang 

relevan dengan bahasan penelitian ini, peneliti juga 

melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu yang 

ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil 

penelitian terdahulu yang ditemukan peneliti antara 

lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Rahayu 

tahun 2017 di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, dengan judul “Peran Guru dalam 

Mengembangkan Interaksi Sosial Anak Autis 

di SD Al-Firdaus”. Adapun hasil penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa anak lebih suka 

main jari dan berjalan-jalan sendiri dari pada 

duduk dan bermain bersama teman. Ketika 

waktu istirahat tiba anak makan bekal bersama 

teman-temannya di dalam kelas. Namun anak 

tidak membangun komunikasi dengan teman-

temannya, anak autis cenderung lebih diam dan 
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fokus memakan bekal. Ketika mengerjakan 

tugas anak tidak bisa mengikuti seperti anak 

normal yang lain. Faktor yang menghambat 

interaksi sosial anak autis yaitu anak lebih suka 

menyendiri dan asyik dengan dunianya sehingga 

anak kurang memperhatikan lingkungan 

sekitar.8 Antara peneliti terdahulu dengan 

penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, 

adapun persamaannya adalah fokus 

permasalahan sama-sama meneliti tentang peran 

guru dalam meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi. Dan perbedaannya adalah metode 

atau teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian di atas yaitu: observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan 

metode atau teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti yaitu: observasi dan 

wawancara. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Sartika dan 

Amsal Amri tahun 2017 di UNSYIAH Aceh, 

dengan judul “Upaya Guru dalam Membangun 

Komunikasi Interpersonal dengan Siswa Autis 

                                                           
8Ibid,. 
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saat Proses Belajar Mengajar di SMPLB 

YPAC Banda Aceh”. Adapun hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa setiap guru 

memiliki upaya atau cara yang berbeda dalam 

membangun komunikasi interpersonal saat 

proses belajar mengajar dengan siswa autis. 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh guru 

yaitu mendekatinya terlebih dahulu, sering 

mengadakan kegiatan bersama misalnya makan 

bersama, anak autis jarang mau makan sama-

sama, sering mengajak mereka berkumpul 

dengan kawan-kawannya. Atau sebelum 

memulai proses belajar mengajar dan 

mengakhiri kegiatan pembelajaran siswa beserta 

guru melakukan doa bersama. Pada saat 

berkomunikasi dengan anak autis kosakata yang 

digunakan guru harus sesederhana mungkin agar 

mereka lebih mudah mengerti. Selain itu dalam 

proses belajar mengajar guru harus 

menggunakan alat peraga yang sering dilihat 

oleh siswa.9 Antara peneliti terdahulu dengan 

penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan, 

                                                           
9 Rini Sartika dan Amsal Amri, “Upaya Guru dalam...... 
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adapun persamaannya adalah fokus 

permasalahan sama-sama meneliti tentang upaya 

guru dalam meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi. Dan perbedaannya adalah dalam 

mengatasi hambatan yang dihadapi saat 

berkomunikasi dengan siswa autis, guru 

menggunakan jenis strategi komunikasi yang 

efektif dengan rumusan “reach” yaitu (Respect, 

Empatch, Audible, Clarity, dan Humble). 

Sedangkan strategi yang digunakan di tempat 

peneliti lakukan adalah masih tergolong 

sederhana, yaitu mendekatinya, memahami, dan 

melakukan kegiatan bersama. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Monalisa Safitri 

tahun 2015 di Universitas Riau, dengan judul 

“Sosialisasi Autis di Yayasan Al-Fath Siak 

Kecamatan Siak Kabupaten Siak”. Adapun 

hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 

penderita autis umumnya mengalami gangguan 

dalam bidang komunikasi, interaksi sosial dan 

perilaku. Sosialisasi yang dilakukan oleh 

yayasan Al-Fath Siak terhadap anak autis adalah 

dengan melakukan program terapi bagi anak 
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autis sesuai dengan kebutuhan serta memberikan 

edukasi atau pendidikan khusus bagi anak autis. 

Dalam menangani anak autis pola yang 

digunakan adalah pola sosialisasi partisipatif, hal 

ini dikarenakan partisipasi dari anak autis untuk 

melakukan proses sosialisasi yang dibantu agen-

agen sosialisasi seperti keluarga dan guru atau 

para terapis merupakan hal yang paling utama. 

Selain itu juga peran guru dalam proses 

sosialisasi anak autis adalah mengajarkan anak 

tentang hidup mandiri tidak bergantung kepada 

orang lain. Guru berperan dalam mengajarkan 

anak autis berbagai bentuk keterampilan dan 

pengetahuan dengan cara memberikan 

pembelajaran secara visual sebanyak mungkin.10 

Antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini 

terdapat persamaan dan perbedaan, adapun 

persamaannya adalah sama-sama menggunakan 

metode atau teknik pengumpulan data observasi 

dan wawancara. Dan perbedaannya adalah 

metode terapi yang digunakan bagi anak autis 

                                                           
10 Monalisa Safitri, Sosialisasi Autis di Yayasan Al-Fath Siak 

Kecamatan Siak Kabupaten Siak”,https://media.neliti.com. Dikutip 

Rabu, 23 Januari 2019, pukul 13:50. 

https://media.neliti.com/
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ataupun berkebutuhan khusus dalam penelitian 

di atas ditunjang dengan berbagai kegiatan 

pendidikan lainnya baik itu dilakukan di 

yayasan, di luar yayasan ataupun penerusan 

program di rumah yang dikenal dengan home 

program. Sedangkan metode yang digunakan di 

tempat peneliti lakukan adalah hanya dilakukan 

ketika kegiatan pembelajaran saja. 

 

B. Kajian Teori 

1. Anak Berkebutuhan Khusus 

a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus adalah 

anak yang dalam pendidikan memerlukan 

pelayanan yang spesifik, berbeda dengan 

anak pada umumnya. Anak berkebutuhan 

khusus ini mengalami hambatan dalam 

belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu, 

mereka memerlukan layanan pendidikan 

yang sesuai dengan kebutuhan belajar 

masing-masing anak. 

Menurut Frieda Mangunsong yang 

dikutip oleh Bunda Nefri bahwa Anak 
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Berkebutuhan Khusus (ABK) atau pernah 

juga dikenal dengan sebutan anak luar biasa 

adalah anak yang menyimpang dari rata-rata 

anak normal dalam hal ciri-ciri mental, 

kemampuan sensorik, fisik dan 

neuromaskular, perilaku sosial dan 

emosional, kemampuan berkomunikasi, 

maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal 

tersebut. Sejauh ini memerlukan modifikasi 

dari tugas-tugas sekolah dan metode belajar 

atau pelayanan terkait lainnya yang ditujukan 

untuk pengembangan potensi atau 

kapasitasnya secara maksimal.11 

Secara umum rentangan anak 

berkebutuhan khusus meliputi dua kategori 

yaitu: anak yang memiliki kebutuhan khusus 

yang bersifat permanen, yaitu akibat dari 

kelainan tertentu, dan anak berkebutuhan 

khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka 

yang mengalami hambatan belajar dan 

perkembangan yang disebabkan kondisi dan 

                                                           
11 Bunda Nefri, One Hope3Langkah Kunci Mewujudkan Impian 

Ayah Bunda (Jakarta: PT Kubik Cakrawala, 2016), 15. 
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situasi lingkungan. Akan tetapi anak 

berkebutuhan khusus temporer, apabila tidak 

mendapatkan intervensi yang tepat dan sesuai 

dengan hambatan belajarnya, bisa menjadi 

permanen.12 

b. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus  

Anak berkebutuhan khusus 

dikelompokkan menjadi anak berkebutuhan 

khusus temporer dan permanen. Anak 

berkebutuhan khusus permanen meliputi: 

1) Anak dengan gangguan penglihatan 

(Tunanetra) 

a) Anak kurang awas (low vision) 

b) Anak tunanetra total (totally blind) 

2) Anak dengan gangguan pendengaran dan 

bicara (Tunarungu/ wicara) 

a) Anak kurang dengar (hard of 

hearing) 

b) Anak tuli (deaf) 

3) Anak dengan gangguan kecerdasan 

(Tunagrahita) 

                                                           
12Dadang Garnida,  Pengantar Pendidikan Inklusif  (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2015), 1. 
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a) Anak dengan gangguan kecerdasan 

(intelektual) di bawah rata-rata 

(Tunagrahita) 

• Anak tunagrahita ringan (IQ 50-

70). 

• Anak tunagrahita sedang (IQ 25-

49). 

• Anak tunagrahita berat (IQ 25- ke 

bawah). 

b) Anak dengan kemampuan 

intelegensi di atas rata-rata 

• Gifted dan genius, yaitu anak 

yang memiliki kecerdasan di atas 

rata-rata. 

• Talented, yaitu anak yang 

memiliki keberbakatan khusus. 

 

4) Anak dengan gangguan anggota gerak 

(Tunadaksa). 

a) Anak layuh anggota gerak tubuh 

(polio) 

b) Anak dengan gangguan fungsi 

syaraf otak (celebral palcy) 
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5) Anak dengan gangguan perilaku dan 

emosi (Tunalaras) 

a) Anak dengan gangguan perilaku 

• Anak dengan gangguan perilaku 

taraf ringan 

• Anak dengan gangguan perilaku 

taraf sedang 

• Anak dengan gangguan perilaku 

taraf berat 

b) Anak dengan gangguan emosi 

• Anak dengan gangguan emosi 

taraf ringan 

• Anak dengan gangguan emosi 

taraf sedang 

• Anak dengan gangguan emosi 

taraf berat 

6) Anak gangguan belajar spesifik 

a) Anak yang mengalami gangguan 

perkembangan (developmental 

learning disabilities), mencakup 

gangguan motorik dan persepsi, 

bahasa dan komunikasi, memori, 

dan perilaku sosial. 
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b) Anak yang mengalami gangguan 

akademik (membaca, menulis, dan 

berhitung). 

7) Anak lamban belajar (slow learner) 

a) Anak yang memiliki potensi 

intelektual sedikit di bawah anak 

normal 

b) Anak yang menyelesaikan tugas-

tugas akademik terlambat 

dibandingkan teman-teman 

seusianya (memerlukan waktu lebih 

lama). 

8) Anak cerdas istimewa dan berbakat 

istimewa (CIBI) 

a) Kemampuan berpikir kritis dapat 

mengarah ke arah sikap meragukan 

(skeptis), baik terhadap diri sendiri 

maupun terhadap diri sendiri 

maupun terhadap orang lain. 

b) Kemampuan kreatif dan minat untuk 

melakukan hal-hal yang baru, bisa 

menyebabkan mereka tidak 
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menyukai atau cepat bosan terhadap 

tugas-tugas rutin. 

c) Perilaku yang ulet dan terarah pada 

tujuan, dapat menjurus ke keinginan 

untuk memaksakan atau 

mempertahankan pendapatnya. 

d) Kepekaan yang tinggi, dapat 

membuat mereka menjadi mudah 

tersinggung atau peka terhadap 

kritik. 

e) Semangat, kesiagaan mental, dan 

inisiatifnya yang tinggi, dapat 

membuat kurang sabar dan kurang 

tenggang rasa jika tidak ada kegiatan 

atau jika kurang tampak kemajuan 

dalam kegiatan yang sedang 

berlangsung. 

f) Dengan kemampuan dan minatnya 

yang beraneka ragam, mereka 

membutuhkan keluwesan serta 

dukungan untuk dapat menjajaki dan 

mengembangkan minatnya. 
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g) Keinginan mereka untuk mandiri 

dalam belajar dan bekerja, serta 

kebutuhannya akan kebebasan, dapat 

menimbulkan konflik karena tidak 

mudah menyesuaikan diri atau 

tunduk terhadap tekanan dari orang 

tua, sekolah, atau teman-temannya. 

Ia juga bisa merasa ditolak atau 

kurang dimengerti oleh 

lingkungannya. 

h) Sikap acuh tak acuh dan malas, 

dapat timbul karena pengajaran yang 

diberikan di sekolah kurang 

mengundang tantangan baginya. 

9) Anak autis 

a) Autistic Disorder, hambatan verbal 

dan nonverbal yang sangat parah, 

perilaku yang tidak biasa, yang 

biasanya disebut “autisme”. 

b) Asperger Syndrome, secara relatif 

memiliki bahasa verbal yang bagus, 

dengan masalah bahasa nonverbal 
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yang agak ringan, minat dan 

keterkaitan yang terbatas. 

c) PDD-NOS (Not Otherwise 

Specified), masalah bahasa 

nonverbal yang tidak memenuhi 

kriteria PDD disorder yang lain. 

d) Rett’s disorder, kelainan syaraf yang 

bersifat degeneratif (mengalami 

kemunduran) yang sangat langka 

pada anak perempuan. 

e) Childhood Disintegrative Disorder, 

kelainan yang sangat langka yang 

perlu kehati-hatian dalam 

membedakannya dengan kondisi 

degeneratif syaraf.13 

 

2. Profesi Guru 

a. Kompetensi Guru 

Menurut kamus umum bahasa 

Indonesia, kompetensi berarti (kewenangan) 

kekuasaan untuk menentukan atau 

memutuskan suatu hal. Pengertian dasar 

                                                           
13Ibid., 3 - 5. 
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kompetensi (competency), yakni kemampuan 

atau kecakapan. Adapun kompetensi guru 

(teacher competency) merupakan 

kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan kewajiban-kewajiban secara 

bertanggung jawab dan layak.  

Salah satu indikator keberhasilan guru 

di dalam pelaksanaan tugas adalah dapatnya 

guru itu menjabarkan, memperluas, dan 

menciptakan relevansi kurikulum dengan 

kebutuhan peserta didik dan perkembangan 

serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, yang lebih penting lagi mampu 

mewujudkan kurikulum potensial menjadi 

kurikulum aktual melalui proses 

pembelajaran di kelas.14 

Di dalam proses pembelajaran 

keterampilan terpenting yang harus dimiliki 

dari seorang guru adalah selain mempunyai 

keterampilan memberikan intruksi, juga harus 

mempunyai keterampilan manajemen 

                                                           
14 Asef Fakhruddin Umar, Menjadi Guru Favorit (Jogjakarta: 

Diva Press, 2012), 13. 
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perilaku. Selain hal-hal lain yang ada di 

sekolah ataupun di kelas, manajemen kelas 

adalah hal yang paling penting. 

Tetapi dalam praktiknya sering kali 

justru sulit. Karena sekolah justru membebani 

dengan tugas-tugas sosial, pembaruan, fusi, 

pandangan baru pedagogik dan tugas-tugas 

rutin, selain itu juga ada tekanan dari 

berbagai harapan dari para orang tua, 

administrasi, tugas kementrian, dan lain-

lain.15 

b. Sikap Bijak Guru 

Pada dasarnya seorang murid atau 

anak didik adalah sebagaimana manusia 

kebanyakan. Secara fisik, seorang murid 

seumpama direktur sebuah perusahaan, 

presiden sebuah negara, menteri, arsitek, 

pengacara, guru dan manusia lainnya. Hal 

yang membedakan mungkin hanya cakupan 

pengalaman yang dimiliki saja. 

                                                           
15 Willem De Jong, Pendekatan Pedagogik & Didaktik (pada 

Siswa dengan Masalah dan Gangguan Perilaku) (Depok: Prenada 

Media Group, 2017), cet. ke-1, 143. 
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Seorang guru yang baik dan bijak 

akan menjadikan rasa ingin tahu anak-anak 

didiknya ini sebagai motivasi untuk 

memberikan yang terbaik bagi perkembangan 

anak. Motivasi ini pun dikembangkan 

menjadi sebuah gerakan nyata untuk 

menjadikan anak-anak didik generasi unggul 

di masa depan. Guru yang telah sadar aksi 

seperti ini tidak akan begitu menjadikan 

masalah finansial yang paling penting.16 

c. Peran Guru dalam Pembelajaran siswa 

ABK 

Peran guru yang penting dalam 

mendorong pembelajaran siswa adalah 

meningkatkan keinginan siswa atau motivasi 

untuk belajar. Untuk melakukan tugas ini, 

guru perlu memahami siswa-siswa dengan 

baik agar nantinya mampu menyediakan 

pengalaman-pengalaman pembelajaran yang 

siswa akan menemukan sesuatu yang 

menarik, bernilai, dan secara intrinsik 

                                                           
16 Asef Fakhruddin Umar, Menjadi Guru Favorit......., 182. 
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memotivasi, menantang, dan berguna bagi 

mereka.17 

Dukungan seorang guru terhadap 

murid-muridnya sangat dibutuhkan, apalagi 

bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan 

khusus. Tidak hanya dalam bidang akademis 

saja, tetapi juga dalam masalah pribadi. 

Biasanya, anak-anak yang merasa bahwa 

dirinya memiliki perbedaan dari anak-anak 

yang lainnya, akan memiliki perasaan yang 

sedikit sensitif. Maka dari itu peran seorang 

guru sangat membantu dalam perkembangan 

emosi agar lebih terarah lagi. Sebagai seorang 

guru yang juga menjadi sahabat bagi anak-

anak tersebut, membuat perasaan anak-anak 

tersebut menjadi baik tentu saja akan 

membuat perkembangan emosionalnya baik 

pula.18 

Guru yang efektif adalah mereka yang 

selalu memperdalam keahliannya bermanfaat 

                                                           
17Trianto, Model Pembelajaran Terpadu Konsep, Strategi, dan 

Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 25. 
18  Aqila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat (Yogyakarta: 

KATAHATI, 2010), 135. 



32 

 

untuk murid luar biasa yang dididiknya. 

Keefektifan guru dapat dilihat dalam dua 

aspek, yaitu banyaknya tujuan pembelajaran 

yang dicapai oleh murid dan pola pengajaran 

yang berhubungan dengan belajar seperti 

waktu, tenaga, dan usaha yang dicurahkan 

oleh guru.19 

Guru perlu belajar untuk menangkap 

perilaku positif yang ditunjukkan peserta 

didik, lalu segera memberi hadiah atas 

perilaku tersebut dengan perhatian dan 

pujian. Kedengarannya seperti hal yang 

sederhana, tetapi memerlukan upaya yang 

sungguh-sungguh untuk tetap mencari dan 

memberi hadiah atas perilaku-perilaku positif 

peserta didik, baik secara kelompok maupun 

individual.20 

                                                           
19 Jamila K. A Muhammad, Special Education for Special 

children Panduan Pendidikan Khusus Anak-anak dengan Ketunaan dan 

Learning Disabilities (Jakarta Selatan: Hikmah PT. Mizan Publika, 

2008), 169.  
20 E. Mulyasa, Menjadi Guru yang Inspiratif  (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), 23. 
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Keefektifan pengajaran menunjukkan 

guru yang mengajar ialah orang yang efisien, 

yang mempunyai ciri-ciri berikut: 

1. Mempunyai konsep kemandirian yang 

tinggi. 

2. Mempunyai pendidikan yang baik. 

3. Mempunyai pengetahuan dan minat 

dalam bidang yang diajar. 

4. Memahami prinsip dasar dalam proses 

pembelajaran. 

5. Mementingkan keberhasilan murid. 

6. Bersikap adil. 

7. Menjelaskan suatu hal dengan terperinci 

dan jelas. 

8. Berpikir terbuka. 

9. Menyenangkan murid. 

10. Menggunakan teknik dan metode 

pengajaran yang efektif. 

11. Dapat menjaga jalannya proses 

pembelajaran dalam kelas.21 

Berdasarkan ciri diatas jelaslah 

metode pengajaran yang efektif adalah yang 

                                                           
21 Jamila K. A. Muhammad,  Special Education for........, 170.  
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penting dalam menjadikan guru itu efisien 

dengan pengajaran yang efektif. Walau 

begitu, keefektifan pengajaran juga 

bergantung pada respon murid terhadap 

segala arahan yang diberikan oleh guru. 

Sebagai guru, memberlakukan anak sesuai 

harkatnya yang memang terlahir sebagai 

individu dengan gangguan perkembangan 

autis, bersedia menerima masukan, terutama 

menyangkut masalah modifikasi proses 

belajar mengajar demi tercapainya 

pemahaman materi. Segera memberi tahu bila 

tampak ada masalah sekecil apapun guna 

dapat dicari pemecahnya agar tidak berlarut-

larut.22 

Puspita menyatakan peran dan tugas 

guru pendamping anak autistik sangat besar. 

Guru pendamping anak autis memiliki peran 

ganda, yaitu membantu anak menguasai tugas 

akademis dan membantu anak berkembang 

                                                           
22 Nattaya Lakhsita, Panduan Mendidik Anak Autis (Jogjakarta: 

Javalitera, 2012), 68. 
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sesuai tahapan perkembangan yang 

seharusnya. 

Greenspan yang dikutip oleh Abdul 

Hadis mengemukakan bahwa tugas guru 

pendamping secara umum ialah membantu 

anak mempersiapkan diri menghadapi tugas 

berikutnya, membantu anak mengerti 

bagaimana bekerja di kelas, tidak sekedar 

duduk di belakang anak dan membantu 

terlaksananya tugas anak tetapi menggunakan 

tugas sekolah sebagai kesempatan interaksi 

sehingga anak belajar dua keterampilan pada 

saat yang sama dan menjembatani terjadinya 

interaksi anatara anak yang satu dengan anak 

yang lain sehinggan anak dapat memahami 

tentang bagaimana bergaul, berbagi, 

bergiliran, dan sebagainya.23 

Besarnya peranan guru menjadikan 

penghargaan terhadap guru seimbang. 

Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa 

secara finansial profesi guru belumlah 

                                                           
23Abdul Hadis, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik  

(Bandung: Alfabeta, 2006), 121. 
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mampu mengantarkan kepada kehidupan 

yang sejahtera. Namun demikian, bukan 

berarti hal ini mengurangi penghargaan yang 

selayaknya diberikan. Berikut peran 

pembelajaran guru dan siswa secara umum: 

1) Memotivasi minat anak dalam aktifitas 

isi atau program pembelajaran. 

2) Menyatakan hasil belajar yang 

diinginkan kepada kelompok-kelompok 

anak dengan menggunakan istilah-istilah 

yang dimengerti oleh anak-anak. 

3) Lakukan model perilaku yang sesuai.24 

Jika dideskripsikan, idealnya 

pembelajaran adalah menyampaikan materi 

ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan 

kehidupan anak yang disampaikan secara 

komunikatif dan menyenangkan sehingga 

mampu diperankan oleh anak secara 

pertisipatif dan aktif untuk mencapai 

ketuntasan belajar yang diinginkan. Dengan 

dasar ini maka pembelajaran terkait dengan 

                                                           
24 Mursid, Belajar dan Pembelajaran PAUD (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2015), 70. 
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komunikasi yang intensif antara guru dengan 

anak yang melibatkan berbagai lingkungan. 

Dari pengertian ini, guru dalam pembelajaran 

berperan sebagai pengkondisi anak dalam 

belajar. Pengkondisi yang baik menuntut 

guru untuk membangun komunikasi yang 

menyenangkan dengan anak. Untuk itu, 

dalam perannya membangun komunikasi 

yang baik dengan anak, guru dituntut untuk 

memiliki peran-peran sebagai berikut: 

a) Peran sebagai motivator. 

b) Peran sebagai fasilitator. 

c) Peran sebagai tutor. 

d) Peran sebagai organisator. 

e) Peran sebagai evaluator. 

f) Peran sebagai apresiator.25 

d. Metode Mempengaruhi Siswa 

Dalam aktivitas pengajaran atau 

proses belajar mengajar sesungguhnya 

terdapat interaksi atau hubungan timbal balik 

antara guru dan murid atau sebaliknya, dan 

                                                           
25 Heru Kurniawan, Sekolah Kreatif, Sekolah Kehidupan yang 

Menyenangkan untuk Anak (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), cet.ke-

1, 141-144. 
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antara murid dan murid, yang pada intinya 

adalah upaya mempengaruhi yang dilakukan 

oleh guru kepada murid atau oleh murid yang 

lebih dewasa kepada murid lainnya. 

Keberhasilan pengajaran tidak hanya 

ditentukan oleh keaktifan guru dalam 

mengajar, akan tetapi juga ditentukan oleh 

keaktifan siswa dalam belajar. Keaktifan 

siswa dalam belajar sangat terkait dengan 

banyak persoalan, termasuk menyangkut 

struktur dan gaya kognitif siswa itu sendiri. 

Berikut adalah cara atau metode 

mempengaruhi siswa: 

1. Mengenal struktur dan gaya kognitif 

siswa 

2. Mempengaruhi gaya kognitif siswa 

3. Membangkitkan motivasi belajar 

4. Meningkatkan minat siswa 

5. Menghilangkan kecemasan siswa 

6. Mempengaruhi sikap siswa 

7. Mengembangkan kreativitas siswa26 

                                                           
26 Sutrisno Ahmad, Suyoto Arif, dkk, Psikologi Pendidikan 

(Ponorogo: Pondok Modern Darussalam Gontor, 1425 H), 116 - 130. 
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e. Upaya Guru dalam Meningkatkan 

Kemampuan Bersosialisasi ABK 

1. Anak dengan Gangguan Pendengaran 

(Tunarungu) 

a) Tidak mengajak anak untuk 

berbicara dengan cara 

membelakanginya. 

b) Anakdidudukkan paling depan, 

sehingga memiliki peluang untuk 

mudah membaca bibir guru. 

c) Memperhatikan postur anak yang 

sering memiringkan kepala untuk 

mendengarkan. 

d) Dorong anak untuk selalu 

memperhatikan wajah guru, 

berbicara dengan anak dengan posisi 

berhadapan dan bila memungkinkan 

kepala guru sejajar dengan kepala 

anak. 

e) Guru berbicara dengan volume biasa 

tetapi dengan gerakan bibirnya yang 

harus jelas. 



40 

 

2. Anak dengan Gangguan Perilaku dan 

Emosi (Tunalaras) 

a) Adanya penataan lingkungan yang 

kondusif (menyenangkan) bagi 

setiap anak. 

b) Kurikulum hendaknya disesuaikan 

dengan hambatan dan masalah yang 

dihadapi oleh setiap anak. 

c) Adanya kegiatan yang bersifat 

kompensatoris sesuai dengan bakat 

dan minat anak. 

d) Perlu adanya pengembangan akhlak 

atau mental melalui kegiatan sehari-

hari, contoh dari lingkungan. 

3. Anak autis 

a) Diperlukan adanya pengembangan 

strategi untuk belajar dalam seting 

kelompok. 

b) Perlu menggunakan beberapa teknik, 

di dalam menghilangkan perilaku-

perilaku negatif yang muncul dan 

mengganggu kelangsungan proses 
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belajar secara keseluruhan 

(stereotip). 

c) Guru perlu mengembangkan 

ekspresi dirinya secara verbal 

dengan berbagai bantuan. 

d) Guru terampil mengubah lingkungan 

belajar yang nyaman dan 

menyenangkan bagi anak, sehingga 

tingkah laku anak dapat 

dikendalikan pada hal yang 

diharapkan.27 

3. Sosialisasi 

a. Pengertian Sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses mempelajari 

norma, peran, dan semua persyaratan lainnya 

yang diperlukan untuk memungkinkan 

partisipasi yang efektif dalam kehidupan 

sosial. Bersosialisasi berarti proses belajar 

berinteraksi agar bisa diterima dalam 

masyarakat atau kemampuan menyesuaikan 

diri dengan aturan dan norma yang berlaku di 

lingkungan. Agar bisa diterima, individu 

                                                           
27Dadang Garnida,  Pengantar Pendidikan Inklusif.....,5-20. 
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harus memahami dan mengikuti nilai, norma, 

dan aturan masyarakat bahkan nilai, norma 

tersebut harus menjadi perilaku individu. 

Bersosialisasi juga dapat berarti kemampuan 

beradaptasi dengan nilai masyarakat.28 

Gangguan komunikasi merupakan 

salah satu karakteristik anak autis. Gangguan 

ini mengakibatkan anak dengan autis sulit 

mengungkapkan apapun yang terjadi dalam 

dirinya maupun lingkungan sekitar. Anak 

autis mengalami keterlambatan dalam bicara 

bahkan tidak berkembang. Apabila anak 

dengan autis berbicara, pembicaraannya tidak 

dipakai untuk berkomunikasi atau 

berinteraksi dengan sesama. Mereka memiliki 

kesulitan dalam berbicara karena mengalami 

hambatan dalam perkembangan bahasa, 

padahal bahasa merupakan sarana utama 

dalam berkomunikasi.29 

                                                           
28  Masnipal, Menjadi Guru PAUD Profesional (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2018), 146. 
29 Lorentius Goa, Komunikasi Ekspresif dengan Metode PECS 

bagi Anak dengan Autis” Jurnal Nomosleca Voll 3, No 2. 
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Kelainan perilaku adalah mereka yang 

mengalami kesulitan untuk menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma 

sosial, dan lain-lain. Manifestasi dari mereka 

yang dikategorikan dalam kelainan perilaku 

sosial ini, misalnya kompensasi berlebihan, 

sering bentrok dengan lingkungan, anak yang 

termasuk dalam kategori kelainan perilaku 

sosial adalah anak yang mempunyai tingkah 

laku yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan 

yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di 

masyarakat lingkungannya. Hal yang lebih 

penting dari itu adalah akibat tindakan atau 

perbuatan yang dilakukan dapat merugikan 

diri sendiri maupun orang lain.30 

b. Tujuan Bersosialisasi 

Dalam rangka menuju suatu bentuk 

penyesuaian sosial bagi anak berkelainan 

secara kuat, formula lain yang cukup positif 

dalam mendukung terciptanya proses 

                                                           
30Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak 

Berkelainan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 10. 
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penyesuaian sosial yang kuat bagi anak 

berkelainan antara lain sebagai berikut: 

1) Memberikan kesempatan kepada anak 

berkelainan untuk berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan sosial masyarakat. 

2) Memberikan kesempatan kepada anak 

berkelainan untuk melakukan aktifitas 

yang bersifat rekreatif dan edukatif. 

3) Membimbing anak berkelainan untuk 

dapat menyadari dan menerima 

kekurangannya secara realistis, tanpa 

harus merasa sebagai bagian yang 

terpisah dari masyarakat lainnya. 

4) Membantu membimbing dan 

mengarahkan anak bekelainan dalam 

meniti kehidupan masa depannya yang 

lebih baik. 

5) Menanamkan perasan percaya diri (self 

confidence) yang mantap kepada anak 

berkelainan, agar kelak tidak tergantung 

kepada orang lain.31 

                                                           
31Abu Bakar Baraja, Psikologi Konseling dan Tekhnik 

Konseling (Jakarta Timur: Tim Studia, 2004), 20. 
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Dalam teori konvergensi bahwa 

lingkungan mempunyai peranan yang penting 

dalam perkembangan individu, dan teori ini 

pada umumnya menunjukkan 

kebenarannya.32 Lingkungan fisik yaitu 

lingkungan yang berupa alam, misalnya 

keadaan tanah, keadaan musim, dan 

sebagainya. Lingkungan alam yang berbeda 

akan memberikan pengaruh yang berbeda 

pula kepada individu, lingkungan sosial yaitu 

lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan 

masyarakat ini adanya interaksi individu satu 

dengan individu lain. Keadaan masyarakat 

pun akan memberikan pengaruh yang 

berbeda dengan daerah yang penuh dengan 

musim panas. 

Pengaruh lingkungan sosial, baik 

primer maupun sekunder sangat komplek 

dalam perkembangan individu, hal ini secara 

mendalam dibicarakan tersendiri dalam 

komplek psikologi sosial. Hubungan individu 

                                                           
32 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: CV 

Andi Offset, 1980),51. 
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dengan lingkungannya ternyata tidak hanya 

berjalan searah, dalam arti hanya lingkungan 

saja yang mempunyai pengaruh terhadap 

individu. Hubungan antara individu dengan 

lingkungannya terdapat hubungan yang 

saling timbal balik, yaitu lingkungan dapat 

mempengaruhi individu, tetapi sebaliknya 

individu juga dapat mempengaruhi 

lingkungan.33 

c. Kemampuan Bersosialisasi 

Kemampuan sosialisasi baik 

merupakan suatu kemampuan seseorang 

bersikap atau tata cara perilakunya dalam 

berinteraksi dengan orang lain di masyarakat 

yang mengarah ke hal positif. Hal positif ini 

maksudnya dalam melakukan perubahan 

sosial yang mengarah ke hal positif. 

Perubahan sosial positif dapat 

dicontohkan dengan belajar dan 

mengembangkan keterampilan, aktif dalam 

organisasi, bergaul dan menjalin hubungan 

baik dengan teman sebaya baik sejenis 

                                                           
33 Ibid., 52. 
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ataupun lawan jenis. Sedangkan kemampuan 

sosialisasi kurang merupakan kemampuan 

seseorang bersikap atau tata cara perilakunya 

dalam berinteraksi dengan orang lain di 

masyarakat yang menuju ke arah negatif.34 

d. Kesulitan Bersosialisasi 

Alasan kunci yang menyebabkan 

siswa-siswa penyandang gangguan spektrum 

autisme mengalami kesulitan dalam relasi 

sosial ialah kendala yang mereka hadapi saat 

menggunakan dan merespon komunikasi 

verbal dan non-verbal. Siswa-siswa ini kerap 

kali mengalami keterlambatan perkembangan 

bahasa, dan seumpama mereka mempunyai 

keterampilan bahasa, mereka masih 

kewalahan untuk mempertahankan 

pembicaraan dengan orang lain.35 

Kesulitan ini seringkali disertai 

dengan perasaan takut saat berada ditengah 

                                                           
34 Lintang Dewi Saputri, Endang Triyanto, dan Keksi Girindra 

Swasta, “Hubungan Kemampuan Sosialisasi dengan Keterbukaan Diri 

Siswa Kelas VIII”, Jurnal Keperawatan Soedirman, Vol.7, No.1. 
35Marilyn Friend dan William D. Bursuck, Menuju Pendidikan 

Inklusi Panduan Praktis untuk Mengajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), 362. 
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orang banyak atau merasa dipermalukan 

setiap kali harus berdiri dan berbicara di 

depan teman-teman sekelasnya.Berikut ini 

adalah beberapa karakteristik yang sering 

muncul pada anak dengan gangguan sosial 

anak dengan gangguan sosialisasi:  

1. Menarik diri dari lingkungan sekitarnya. 

Anak cenderung bersifat penyendiri, 

lebih menikmati kegiatan individual, dan 

enggan bermain bersama teman-teman di 

sekolahnya. 

2. Menghindari kontak mata saat 

berhadapan dengan orang lain. 

3. Lebih memilih berbicara dengan suara 

pelan. 

4. Takut dan gugup saat bertemu atau 

berkenalan dengan teman-teman baru. 

Sebaliknya, anak seringkali tampak 

wajar dan seperti tidak memiliki kelainan 

perilaku saat berada bersama dengan 

teman lama atau keluarga dekat. 

5. Terlihat sedih dan kesepian serta 

terkucilkan dalam kesehariannya. 
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6. Panik dan seolah-olah terperangkap jika 

harus berada dalam situasi sosial. Pada 

anak usia TK, kepanikan sering 

ditunjukkan dengan tangisan, badan 

menjadin kaku, atau bersembunyi 

dibelakang orang lain. 

Akibat dari adanya gangguan 

sosialisasi seperti yang dijelaskandia atas 

adalah: 

a) Pendidikan anak menjadi terhambat 

karena anak tidak dapat mengikuti 

pelajaran di sekolah secara maksimal. 

Meskipun tingkat kecerdasan kognisi anak 

termasuk tinggi, perkembangannya 

menjadi terganggu karena anak tidak dapat 

memperoleh pengetahuan baru sebanyak 

apabila ia tidak mengalami kesulitan 

bersosialisasi. 

b) Selain intelektual, perkembangan 

kecerdasan emosi anak juga akan sangat 

terhambat karena tanpa sosialisasi, 

pengetahuan anak akan emosi menjadi 
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sangat terbatas. Anak menjadi kurang 

mampu mengenali emosi yang 

sesungguhnya dirasakan oleh orang-orang 

di sekitarnya. Hal ini karena anak 

dibutakan oleh ketakutan-ketakutannya 

sendiri. Salah satunya adalah ketakutan 

bahwa ia tidak disukai, bahkan cenderung 

dimusuhi oleh teman-temannya meskipun 

hal ini hanyalah perasaan anak tersebut 

dan bukan kenyataan yang sebenarnya. 

Kesulitan untuk bersosialisasi dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan ini 

dapat dialami anak karena kombinasi dari 

pengaruh berbagai macam hal yang terjadi 

secara bersamaan pada masa perkembangan 

anak yang bersangkutan.36 

 

 

 

                                                           
36Ratna Wulan, Mengasah Kecerdasan pada Anak (Bayi-

Prasekolah) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 141-143. 
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e. Faktor Penunjang dan Faktor 

Penghambat dalam Bersosialisasi 

1) Faktor Penunjang 

Menurut Rini Sartika dan Amsal 

Amri yang termuat dalam jurnalnya bahwa 

faktor yang menjadi penunjang 

berhasilnya membangun komunikasi 

interpersonal dengan siswa autis adalah 

guru sebagai komunikator harus memiliki 

kemampuan atau kredibilitas yang tinggi 

dalam mengelola dan menyampaikan 

pesan sehingga pesan tersebut mudah 

dipahami oleh siswa.37 Adapun pendapat 

lain bahwa faktor yang menumbuhkan 

komunikasi interpersonal yaitu: 

1. Percaya (Trust) 

Dari berbagai faktor yang 

paling mempengaruhi komunikasi 

antar pribadi adalah faktor 

kepercayaan. Ada tiga faktor utama 

                                                           
37 Rini Sartika dan Amsal Amri, “Upaya Guru dalam.... 
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yang menumbuhkan sikap percaya 

yaitu: 

a) Menerima, adalah kemampuan 

berhubungan dengan orang lain 

tanpa menilai dan tanpa berusaha 

mengendalikannya. Sikap 

menerma tidak semudah yang 

dikatakan. Kita selalu cenderung 

menilai dan sukar menerima. 

Akibatnya, hubungan 

interpersonal tidak dapat 

berlangsung seperti yang 

diharapkan. 

b) Empati, hal ini dianggap sebagai 

memahami orang lain yang tidak 

mempunyai arti emosional bagi 

kita. 

c) Kejujuran, menyebabkan perilaku 

kita dapat diduga. Ini mendorong 

orang lain untuk dapat percaya 

pada kita. 
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2. Sikap suportif 

Adalah sikap yang mengurangi 

sikap defensif dalam berkomunikasi 

yang dapat terjadi karena faktor-faktor 

personal seperti ketakutan, 

kecemasan, dan lain sebagainya yang 

menyebabkan komunikasi 

interpersonal gagal, karena orang 

defensif akan lebih banyak 

melindungi diri dari ancaman yang 

ditanggapinya dalam komunikasi 

dibandingkan memahami pesan orang 

lain. 

3. Sikap terbuka. 

Sikap ini amat besar 

pengaruhnya dalam menumbuhkan 

komunikasi interpersonal yang 

efektif. Dengan sikap saling percaya 

dan suportif, sikap terbuka 

mendorong timbulnya saling 

pengertian, saling menghargai, dan 

paling penting saling 
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mengembangkan kualitas hubungan 

interpersonal. Walaupun 

berkomunikasi merupakan salah satu 

kebiasaan dengan kegiatan sepanjang 

kehidupan, namun tidak selamanya 

akan memberikan hal seperti yang 

diharapkan.38 

2) Faktor Penghambat 

Menurut Rini Sartika dan Amsal 

Amri yang termuat dalam jurnalnya bahwa 

faktor yang menjadi penghambat dalam 

berkomunikasi interpersonal dengan siswa 

autis adalah susahnya mereka dalam 

berkomunikasi baik komunikasi non 

verbal maupun verbal. Serta keterbatasan 

kemampuan intelegensinya dalam 

menerima maupun merespon pesan yang 

diterimanya.39 

Adapun menurut Rini Rahayu 

faktor penghambat interaksi sosial anak 

                                                           
38Ngalimun, Komunikasi Interpersonal (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2018), cet. ke-1, 41 - 43. 
39Rini Sartika dan Amsal Amri, “Upaya Guru dalam.... 
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autis yaitu anak lebih suka bermain jari 

dan berjalan-jalan sendiri dari pada duduk 

dan bermain bersama teman, anak autis 

cenderung lebih lambat dalam 

menyelesaikan tugas, anak lebih suka 

menyendiri dan asyik dengan dunianya 

sehingga anak kurang memperhatikan 

lingkungan sekitar, serta kontak mata tidak 

fokus dan tidak tertarik dengan permainan 

yang dimainkan teman yang lain.40 

  

                                                           
40Rini Rahayu, “Peran Guru dalam Mengembangkan Interaksi 

Sosial Anak Autis di SD Al-Firdaus”, http://eprints.ums.ac.id. Dikutip 

pada jum’at 1 Pebruari 2019 pukul 11:30. 

http://eprints.ums.ac.id/
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis 

statistik atau cara kuantitatif lainnya. Jelas bahwa 

pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif 

dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu 
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dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi ataupun 

tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif.41 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun 

peranan penelitianlah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai aktor 

sekaligus pengumpul data. Untuk itu, dalam penelitian 

ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

pengamat partisipasif peneliti ikut masuk dalam objek 

penelitian tetapi hanya sekedar mengamati, tidak ikut 

campur dalam pola pengajaran guru dalam mendidik 

siswa untuk meningkatkan keterampilan bersosialisasi 

siswa berkebutuhan khusus. Serta kehadiran peneliti di 

lokasi penelitian diketahui statusnya oleh informan atau 

subjek. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di sekolah Autis dan 

ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor 

                                                           
41 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 163. 
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dikarenakan ketertarikan peneliti dalam pola 

komunikasi dan pengajaran di sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor. 

Ketertarikan peneliti melakukan penelitian di sekolah 

Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Gontor dikarenakan pola komunikasi dan pengajaran 

guru dalam memperhatikan, membentuk, dan 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak 

berkebutuhan khusus. 

Peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan 

peran guru dalam kegiatan pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa 

berkebutuhan khusus. Peneliti mengambil lokasi ini 

karena dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar 

siswa berkebutuhan khusus di sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor sudah 

cukup memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik 

sehingga mereka terlihat bisa berkomunikasi dengan 

teman sebayanya ataupun dengan guru yang 

mengajarnya. Adanya hubungan sekolah dan keluarga 

serta lingkungan masyarakat dalam parenting juga 

menjadi pertimbangan peneliti untuk mengambil lokasi 
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di sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’an Gontor. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan benda, hal atau orang, 

tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya 

tentang data. Menurut Lofland yang dikutip oleh 

Moleong, menyatakan bahwa sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ini adalah kata-kata tindakan yang 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain.42 Maksud dari kata-kata dan tindakan di sini 

adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati 

dan diwawancarai, yang dicatat melalui catatan tertulis 

atau melalui perekaman, pengambilan foto, atau film. 

Sedangkan sumber dan data tertulis, foto serta hal-hal 

lain yang diperlukan merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode wawancara dan observasi. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. 

Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan 

                                                           
42Moleong, Metodologi Penelitian ....,112. 
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pada setting alamiah (natural setting), pada 

laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah 

dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi 

di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, 

maka pengumpulan data dapat menggunakan data 

primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.43 

Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpul data dapat dilakukan dengan interview 

(wawancara), kuesioner (angket), observasi 

(pengamatan), dan gabungan ketiganya. Berikut ini 

adalah beberapa teknik pengumpulan data penelitian 

kualitatif: 

1) Metode Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai objek 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden dan  hal-hal 

                                                           
43Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2013), 193 – 

194. 
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yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil. 

2) Metode Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang 

komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-

gejala alam dan bila responden yang diamati tidak 

terlalu besar. Jenis observasi diantaranya adalah 

observasi partisipasif dan observasi non 

partisipasif.44 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperlukan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Sehingga dapat dengan mudah dipahami 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Teknik analisis kualitatif mengikuti konsep yang 

                                                           
44 Ibid., 203 – 204. 
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diberikan oleh Miles & Hubermen sebagaimana yang 

dikutip oleh Sugiyono menjelaskan bahwa aktifitas 

dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus pada setiap 

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya 

jenuh. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian 

yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat kategori. Dengan demikian data 

yang telah direduksi memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya contoh 

reduksi data misalnya membuat kategorisasi 

berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka. 

Data yang tidak penting tidak sesuai dengan 

kategori dibuang karena dianggap tidak penting 

bagi peneliti. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yaitu menyajikan data ke 

dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik, matrik, network dan card. 

Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh 

data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi 

pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola 

tersebut selanjutnya akan didisplaykan pada 

laporan akhir penelitian. Dengan mendisplaykan 

data, maka mempermudah memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Penarikan kesimpulan yaitu analisa data 

yang terus menerus baik selama maupun sesudah 

pengumpulan data, untuk penarikan kesimpulan 

yang dapat menggambarkan pola yang terjadi awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

berikutnya.45 

 

                                                           
45 Ibid., 333 - 345. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting 

yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) 

dan keandilan (reliabilitas). Derajat keabsahan data 

(kredibiltas data) dapat diadakan pengecekan dengan 

teknik pengamatan yang tekun dan triangulasi. 

Ketekunan pengamatan adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari.46 

Teknik triangulasi yaitu teknik keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut, ada empat macam teknik 

triangulasi sebagai pemeriksaan, yang dalam hal ini 

digunakan teknik triangulasi sumber, metode, penyidik, 

dan teori. Dalam penelitian kualitatif kriteria utama 

terhadap data hasil penelitian valid adalah data yang 

tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian.47 

  

                                                           
46Moleong, Metodologi Penelitian... , 171. 
47Sugiyono, Metode Penelitian... , 363. 
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H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga 

tahapan ditambah tahap terakhir dari penelitian yaitu: 

(1) Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rencana 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan menyangkut etika 

penelitian, (2) Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data, (3) Tahap analisis data, yang meliputi analisi 

selama dan setelah pengumpulan data, (4) tahap 

penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an Gontor  

Berdirinya sekolah autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an ini 

didorong oleh rasa kepedulian Ibu Barokatin 

Munziyati, S.Psi yang biasa di panggil Ibu Ninin. 

Saat itu beliau membantu mengajar di PG PAS 

Faidur Rahman kurang lebih sekitar 3 bulan 

beliau melihat ada 2 muridnya memiliki perilaku 

yang tidak sama seperti murid lainnya.Menurut 

beliau bahwa anak tersebut termasuk ciri-ciri anak 

berkebutuhan khusus, kemudian beliau 

menawarkan kepada wali dari murid tersebut 

untuk membantu belajarputranya. Alhamdulillah 

tawaran tersebut di respon baik dan anaknya 

diantar ke rumah Ibu Ninin, kurang lebih selama 3 

bulan Ibu Ninin memberikan terapi kepada anak 

tersebut dengan permasalahan konsentrasi belajar 
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dan hiperaktif, anak tersebut sudah menunjukkan 

banyak perkembangan. 

Kemudian seiring bergulirnya waktu dari 

mulut ke mulut banyak orang yang mendengar 

pendidikan yang Ibu Ninin lakukan. Semakin 

bertambah orang yang meminta tolong kepada 

beliau untuk mengajar anaknya. Awalnya 

pembelajaran tidak di dalam kelas, tetapi beliau 

mengajar hanya bertempat di ruang tamu rumah 

beliau beralaskan tikar dan menggunakan meja 

pendek serta mainan 1 kardus milik anak beliau 

untuk menunjang terapi yang dilaksanakan beliau. 

Waktu itu masih belum ada yang bantu beliau 

menggunakan sistem jam secara bergantian, 

setiap anak memiliki 1 jam pelajaran.  Setelah 

muridnya semakin bertambah banyak, beliau 

merasa kuwalahan banyak. Pada Akhirnya beliau 

mengajak dan merayu salah satu wali murid PG 

PAS Faidur Rahman supaya mau ikut membantu 

mengajar, alhamdulillah sampai saat ini beliau 

masih bertahan dan sekarang menjadi bendahara 

di lembaga ini.  
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Melihat semakin bertambanhya jumlah 

murid yang beliau ajar, dan kondisi ruang tamu 

yang sudah tidak cukup untuk menampung semua 

murid-muridnya serta fasilitas yang kurang 

memadahi akhirnya beliau meminta ijin kepada 

Bu Rina yang saat itu menjadi Kepala Sekolah di 

PG PAS Faidur Rahman, beliau bermaksud 

meminjam sekolah di sore hari untuk mengajar 

murid-muridnya. Alhamdulillah permintaan 

tersebut diijinkan oleh Ibu Rina.  

Berangkat dari niat ikhlas dan tulus 

mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, 

akhirnya salah satu pimpinan Pondok Gontor Ibu 

Nyai Sukri Zarkasy mendengar kabar mengenai 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Ninin 

tersebut. Beliau memanggil dan menyuruh 

presentasi di depan para Kepala Sekolah, Guru 

TK dan Playgrup kurang lebih sekitar 32 

lembaga. Ibu Ninin menjelaskan mengenai ABK, 

pembelajaran untuk anak ABK,dan tujuan beliau 

mengajar anak-anak tersebut.Alhamdulillah 

presentasi beliau waktu itu direspon sangat baik 

oleh para hadirin.Kemudian beliau di motivasi 
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oleh IbuNyai Sukri Zarkasy dan ditawari untuk 

memilih salah satu dari 4 lokasi tanah dan akan 

dibuatkan gedung ditanah tersebut. Beliau 

menceritakan tawaran tersebut kepada ayah dan 

suaminya, karena prinsip beliau adalah ridho 

Alloh juga ridho dari orang tua.Akan tetapi orang 

tua Ibu Ninin tidak menyetujui tawaran tersebut, 

mengingat Ibu Ninin adalah Putri ragilnya dan 

harus tinggal di rumah milik orang tuanya. 

Pada akhirnya ayah Bu Ninin mewakafkan 

tanah milik beliau yang berada di belakang rumah 

beliau. Bismillah Ibu Ninin mendirikan sekolah 

dengan sekuat tenaga dan danayang beliau miliki, 

dan juga Bu Nyai Sukri Zarkasy mendukung dan 

membantu beberapa dana untuk 

membangun.Pembangunan dimulai membuat 

ruang kelas dan disusul pembangunan kamar 

mandi sekolah.Dalam pemasaran beliau tidak 

pernah membuat brosur, ataupun promosi di 

sosial media. Semuanya mereka daftar murni 

karena niat mereka para orang tua sendiri yang 

meminta tolong untuk diajarkan anak-anaknya 

menjadi lebih baik. 
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Di awal-awal Ibu Nini mengajar banyak 

sekali yang mencibir, memandang sebelah mata. 

Mereka menganggap orang gila kok diajar apa ya 

bisa. Tetapi prinsip beliau “ini adalah usaha saya, 

entah nanti hasilnya apa biarkanlah Alloh yang 

menentukan.” Alhamdulillah tahun 2010 telah 

disahkan Pendirian Sekolah Autis & ABK Baitul 

Qur’an di bawah naungan Gontor dengan jumlah 

murid yang setiap tahunnya semakin bertambah. 

Siswa tahun ini berjumlah 40 anak, dan 28 guru 

pengajar. 

2. Letak Geografis Sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor 

Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an, berlokasi di desa Ngabar 

letaknya sangat strategis, aman, nyaman, dan 

bersih. Tepatnya di Jl. Wali Songo berada di 

komplek Pondok Pesantren Ngabar.Sekolah Autis 

ini merupakan salah satu sekolah yang berfokus 

yang ditujukan kepada anak ABK dan 

autis.Walaupun hanya berdiri 2 bangunan yakni 

kelas depan dan kelas belakang dengan luas 

kurang lebih 238 m2. Sebagai gambaran posisi 
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Sekolah Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh 

Baitul Qur’anGontor : 

a) Sebelah timur gedung Sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an adalah 

Masjid Ar-Rumi 

b) Sebelah selatan adalah Pondok Pesantren Wali 

Songo Ngabar 

c) Sebelah Barat adalah Ngabar Hostel, Masjid 

Ar-Rahmah 

d) Sebelah Utara adalah permukiman warga 

3. Visi, Misi, Tujuan Sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor 

Visi merupakan motor penggerak 

organisasi, yang mempersatukan seluruh jajaran 

untuk mencapai suatu tujuan yang diwujudkan 

dalam bentuk kalimat pernyataan/keadaan. 

Sedangkan misi merupakan langkah-langkah 

strategis untuk mencapai visi tersebut.Sekolah 

Autis dan ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul 

Qur’an Gontor merupakan salah satu lembaga 

yang mempunya visi dan misi untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang diharapkan. Adapun Visi, 

Misi dan Tujuan Sekolah Autis dan ABK 
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Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Gontoradalah : 

a. Visi 

Mengembangkan Sekolah Autis& ABK terapi 

anak kebutuhan khusus secara profesional, 

kreatif dan cerdas menuju generasi penerus 

bangsa yang cerdas, mandiri, dan berahlaq 

mulia,  menuju insan kamil. 

b. Misi 

1) Mengembangkan potensi yang ada pada 

anak dengan pembelajaran yang efektif 

dan efisien 

2) Memaksimalkan kecerdasan dan keahlian 

anak didik 

3) Mencetak insan kamil 

c. Tujuan 

Tujuan didirikannya “Sekolah Autis & 

ABKPAS  Baitul Qur’an” adalah sebagai 

berikut : 

1) Menampung, melatih, serta mendidik anak 

yang menderita autis dan berkebutuhan 

khusus, sehingga mereka mampu mandiri 
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dalam melakukan tugas-tugas 

perkembangan. 

2) Membantu para orang tua dalam melatih 

dan membentuk perkembangan anak. 

3) Membentuk anak agar mandiri, berahlak 

mulia dan beraqidah islami. 

4) Membantu mereka untuk dapat bersekolah 

bersama-sama anak lain yang normal di 

sekolah formal. 

4. Sarana dan Prasarana Sekolah Autis dan ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor 

Keadaan sarana dan prasarana secara 

keseluruhan di sekolah autis dan ABK Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor ini masih 

baik. Sekolah ini terdiri dari 15 ruang belajar 

milik sekolah dan 5 ruang belajar pinjam, 1 ruang 

guru milik sekolah, 1 sarana educative, 2 kamar 

mandi milik sekolah dan 2 kamar mandi pinjam, 

serta 1 dapur pinjam. 
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B. Deskipsi Data Khusus 

Untuk mengetahui sejauh mana peran guru 

dalam meningkatkan keterampilan bersosialisasi bagi 

siswa berkebutuhan khusus ketika di sekolah, peneliti 

melakukan wawancara dengan perwakilan guru: 

1. Kemampuan bersosialisasi siswa ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor 

Berdasarkan hasil wawancara yang ada, 

kemampuan bersosialisasi siswa ABK PAS Baitul 

Qur’an di awal-awal mengikuti pembelajaran, 

anak-anak kurang dapat berinteraksi dengan anak 

lainnya. Mereka mengalami kesulitan memusatkan 

perhatian, terus menerus terdistraksi, sulit 

berekspresi diri, dan ketika diajak komunikasi dua 

arah mereka kurang merespon, bahkan tidak 

merespon lawan bicara. Seperti kutipan 

wawancara dengan Ibu Ninin Pembimbing 

Sekolah Autis & ABK Baitul Qur’an dalam 

petikan wawancara berikut: 

Komunikasi dengan mereka tidaklah 

mudah mbak, terkadang sudah 

dilakukan pengulangan beberapa kali 

juga belum ada respon. Seringnya anak 

berkelahi dengan temannya, anak egois 

dan menang sendiri. Ada anak yang 
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sulit diajak bekerjasama oleh temannya, 

ada pula anak yang takut bermain 

dengan salah seorang temannya, dan 

ada pula anak yang asyik bermain 

sendiri. Mereka mengalami hambatan 

dalam menerima pelajaran di sekolah, 

kalimat panjang sulit mereka pahami, 

instruksi dan komunikasi verbal yang 

panjang susah dipahami sehingga guru 

pendamping harus mengulangi dan 

pelan-pelan dalam berkomunikasi.48 

 

Selain mereka mengalami kesulitan dalam 

menerima pelajaran, juga sulit berkomunikasi dua 

arah dengan temannya. Seperti yang dituturkan 

Ibu Diana selaku kepala sekolah, sekolah Autis & 

ABK Baitul Qur’an 

Mereka sulit berkata-kata/berbicara, 

seringkali mengungkapkan diri melalui 

perilaku. Semakin mereka tidak 

dipahami, maka mereka semakin 

frustrasi. Seringkali mereka bisa 

mengerti orang lain tapi hanya bila 

orang tersebut berbicara langsung 

kepada mereka. Itu sebabnya kadang 

mereka tampak seakan tidak 

mendengar, padahal jelas-jelas kita 

memanggil mereka.49 

                                                           
48Lihat transkip wawancara 01/W/19-III/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini.  
49Lihat transkip wawancara 02/W/19-III/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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Kesulitan dalam bersosialisasi tidaklah 

dialami oleh semua anak berkebutuhan khusus, 

melainkan sebagian dari mereka karena 

permasalahan yang dialami setiap anak berbeda-

beda. Seperti yang dituturkan Ibu Yeni selaku 

guru Sekolah Autis & ABK Baitul Qur’an sebagai 

berikut: 

Rata-rata semua anak berkebutuhan 

khusus susah diajak komunikasi, karena 

mereka belum terlalu memahami pesan 

yang disampaikan sehingga mereka 

susah untuk meresponnya. Akan tetapi 

tidak semua anak memiliki masalah 

yang sama. Ada sebagian anak yang 

sebenarnya diajak ngobrol dua arah 

mereka sudah paham, akan tetapi 

terkadang mood mereka yang kurang 

baik sehingga mereka susah atau malas 

merespon bahkan tidak mau melihat 

lawan bicaranya.50 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan bersosialisasi 

siswa ABK di Sekolah Autis & ABK Baitul 

Qur’an diawal pendidikan mereka mengalami 

                                                           
50Lihat transkip wawancara 03/W/19-III/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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kesulitan dalam bersosialisasi. Akan tetapi tidak 

semua anak mengalami hal tersebut. 

2. Upaya yang dilakukanguru untuk 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa 

ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Gontor 

Dalam pendidikan seorang guru memiliki 

peran sebagai perencana, pelaksana, penilai, dan 

pembimbing. Maka salah satu tugas utama dari 

seorang guru adalah berusaha untuk membantu 

dan membimbing siswa dalam proses belajar 

mengajar. Anak berkebutuhan khusus selain 

belajar akademik juga belajar berinteraksi dengan 

teman sesama berkebutuhan khusus dan orang-

orang normal dilingkungan sekitarnya. Dengan 

demikian peran guru pendamping anak 

berkebutuhan khusus sangat penting untuk 

memberikan motivasi serta bantuan untuk 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang 

dialami anak berkebutuhan khusus tersebut. Ibu 

Ninin memaparkan pada wawancara sebagai 

berikut: 

Menurut saya guru pendamping anak 

berkebutuhan khusus memiliki peran 

ganda, yaitu membantu anak menguasai 
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tugas akademis dan membantu anak 

berkembang sesuai tahapan 

perkembangan yang seharusnya. Di sini 

awal dari pendidikan kami 

memfokuskan pada kemampuan anak 

untuk mengenali dirinya dan mampu 

dalam hal bantu diri, misalnya mereka 

dapat melepas atau memakai sepatunya 

sendiri, mau untuk ke kamar mandi 

sendiri tanpa didampingi gurunya, dan 

mampu untuk makan sendiri.51 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu 

Sofiyani salah satu guru pendamping siswa ABK, 

bahwa: 

Tugas guru pendamping kebutuhan 

khusus (GPK) itu sangat banyak mbak, 

diantaranya yaitu memberikan materi 

khusus untuk ABK dengan cara 

mendampingi siswa ketika belajar, 

membantu mengembangkan 

kemampuan motorik siswa, perilaku 

siswa, serta meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi siswa berkebutuhan 

khusus.52 

 

Setiap guru tentu memiliki cara atau 

metode tersendiri dalam mendidik siswanya sesuai 

                                                           
51Lihat transkip wawancara 04/W/21-III/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
52Lihat transkip wawancara 05/W/21-III/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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dengan permasalahan yang dialami setiap 

siswanya. Karena setiap  anak memiliki masalah 

yang berbeda. Guru pendamping ABK selain 

mampu untuk membantu siswanya bantu dirinya 

sendiri, beliau juga harus mampu untuk 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang 

dialami anak berkebutuhan khusus tersebut 

misalnya mampu meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi siswanya. Seperti yang dipaparkan 

Ibu Diana pada wawancara sebagai berikut: 

Banyak upaya yang kami lakukan 

untuk meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi siswa diantaranya sering 

mengadakan kegiatan bersama 

misalnya makan bersama, sering 

mengajak mereka berkumpul bersama 

teman-temannya, atau sebelum 

memulai proses belajar mengajar 

berdo’a terlebih dahulu secara bersama-

sama. Selain itu juga ada agenda 

tahunan, seperti setiap bulan Ramadhan 

kami melakukan kegiatan pondok 

Ramadhan, hal tersebut untuk 

membangun dan meningkatkan 

komunikasi interpersonal antara siswa 

dengan siswa, dan juga siswa dengan 

guru.53 

                                                           
53Lihat transkip wawancara 06/W/21-III/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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Berdasarkan wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwa peran guru sangat penting 

dalam membangun atau meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi siswa berkebutuhan 

khusus. Karena tugas seorang guru tidak hanya 

sebagai pendidik akan tetapi juga sebagai 

fasilitator, motivator, dan juga sebagai 

pembimbing seperti menjaga, mengarahkan, 

membimbing, dan mendampingi siswanya agar 

anak dapat meningkatkan interaksi sosial, mandiri, 

dan dapat berkembang sesuai usianya. 

3. Faktor Penunjang dan Faktor Penghambat 

untuk Meningkatkan Kemampuan 

Bersosialisasi Siswa ABK Pesantren Anak 

Sholeh Baitul Qur’an Gontor  

Dalam melakukan suatu usaha pasti 

memiliki faktor penunjang dan faktor penghambat. 

Sama halnya seorang guru dalam meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi ABK adanya faktor 

penunjang dan faktor penghambat. Faktor 

penunjang sendiri adalah suatu jalan untuk menuju 

berhasilnya suatu usaha yang sedang dilakukan. 
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Adapun faktor penunjang seorang guru dalam 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi adalah 

seperti yang dipaparkan oleh Ibu Diana sebagai 

berikut: 

Dalam membangun atau meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi  siswa, kami 

sebagai komunikator memiliki 

kemampuan atau kredibilitas yang 

tinggi dalam mengelola dan 

menyampaikan pesan sehingga pesan 

tersebut mudah dipahami oleh siswa. 

Kami menggunakan bahasa 

sesederhana mungkin sehingga siswa 

tidak kesulitan memahami pesan yang 

kami sampaikan dan siswa mampu 

meresponnya. Selain itu dalam proses 

belajar mengajar kami menggunakan 

alat peraga yang sering dilihat oleh 

siswa. Sebelum melakukan komunikasi 

dengan siswa terlebih dahulu kami 

harus mengetahui karakter setiap anak, 

dan juga kami harus memahami atau 

mengetahui emosi si anak setiap hari, 

kalau emosi stabil maka hubungan 

interpersonal ke depannya juga akan 

baik. Dan yang paling mendasar dalam 

mengajar kami harus memiliki sikap 

sabar, telaten dan memberikan rasa 

aman bagi mereka, terlebih anak yang 

kita ajar adalah anak-anak istimewa.54 

                                                           
54Lihat transkip wawancara 07/W/25-III/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 



82 

 

Namun tidak bisa dipungkiri dalam 

mengajar siswa ABK, guru tentunya sering 

menghadapi kendala atau hambatan. Bentuk 

hambatan yang sering terjadi tidak terlalu jauh 

berbeda dengan hambatan komunikasi yang sering 

terjadi pada umumnya. Adapun kendala atau 

faktor penghambat kemampuan bersosialisasi 

siswa ABK tersebut seperti yang dipaparkan oleh 

Ibu Ninin sebagai berikut: 

Anak cenderung suka dengan orang 

yang memiliki hobi yang sama dengan 

dia mbak, ketika dia menemukan orang 

yang seperti itu maka dia akan 

mengikuti orang tersebut selagi masih 

bisa dijangkau. Kontak mata tidak 

fokus dan tidak tertarik dengan 

permainan yang dimainkan teman 

lainnya. Minat mereka yang terbatas 

pada orang lain di sekitarnya, sehingga 

membuat mereka lebih senang 

menyendiri atau sangat pemilih dalam 

bergaul, mereka hanya memiliki teman 

yang dapat memberikan rasa aman 

kepada mereka. Serta keterbatasan 

kemampuan intelegensinya dalam 

menerima maupun merespon pesan 

yang diterimanya, tetapi hambatan-

hambatan tersebut bisa kami atasi 
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sehingga proses belajar mengajar 

berjalan dengan lancar.55 

 

Seperti halnya problem yang disampaikan 

oleh ibu Diana, selaku Kepala sekolah autis & 

ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Gontor mengungkapkan kepada peneliti sebgaai 

berikut: 

ya itu mbak problem konsentrasi, 

kendala itu dihadapi oleh guru padasaat 

guru sedang mengajar yaitu belum 

bisanya siswa autis dan ABK dalam 

memusatkan perhatiannya pada saat 

pembelajaran yang sedang berlangsung, 

kurangnya fokus perhatian siswa 

terhadap gurunya dan kurangnya fokus 

siswa terhadap materi pembelajaran 

yang diajarkan mbak, kadang mereka 

melamun sendiri mbak, terkadang juga 

mengganggu teman lainnya.56 

 

Dari pernyataan Bu Diana terhadap 

peneliti, problem atau hambatan pembelajaran di 

kelas yang dihadapi guru pada saat guru sedang 

mengajar yaitu belum bisanya siswa dalam 

memusatkan perhatiannya pada saat pembelajaran 

sedang berlangsung, kurangnya fokus perhatian 

                                                           
55Lihat transkip wawancara 08/W/25-III/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
56Lihat transkip wawancara 09/W/25-III/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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siswa terhadap gurunya. Terkadang juga 

mengganggu teman lainnya. 

Hal itu senada yang disampaikan dengan 

Bu Sofiyani, kendala yang dialami oleh guru 

pendamping siswa ABK, dalam hal ini Bu 

Sofiyani menyampaikan pendapatnya kepada 

peneliti bahwa: 

kendalanya pasti ada mbak. Ketika 

siswa sedang tidak mood materi tidak 

mau masuk/diserap siswa. Kalau 

dipaksa yang ada malah marah-marah, 

menangis. Kita biarkan dulu mbak 

kalau begitu. Kadang di kelas tiba-tiba 

tertawa sendiri. Ada juga yang berjalan-

jalan sendiri ke luar kelas. Siswa ABK 

memang sulit berkonsentrasi mbak, jadi 

ketika dia marah dan tidak mau belajar 

di kelas inginnya main saja di luar 

kelas, jadi sebagai guru pendamping 

siswa ABK harus sabar dan telaten 

mbak.57 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwa faktor penunjang seorang 

guru dalam meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi siswa adalah saat berkomunikasi 

                                                           
57Lihat transkip wawancara 10/W/25-III/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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dengan siswa ABK seorang informan harus 

menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin, 

sehingga pesan yang disampaikan mudah untuk 

dipahami. Seorang guru pendamping ABK harus 

memiliki sikap sabar, telaten, tanggung jawab, 

dan memiliki rasa aman bagi siswanya. 

Sedangkan faktor penghambat dalam kemampuan 

bersosialisasi mereka adalah keterbatasan 

kemampuan intelegensinya dalam menerima 

maupun merespon pesan yang diterimanya, masih 

belum tumbuhnya sikap sadar diri untuk belajar 

dengan sungguh-sungguh tentang apa yang telah 

diajarkan oleh gurunya, belum bisa memusatkan 

perhatian pada saat pembelajaran sedang 

berlangsung, kurangnya fokus terhadap gurunya 

dan kurangnya fokus terhadap materi pelajaran, 

serta siswa dalam kondisi yang tidak baik atau 

tidak siap dalam pembelajaran maka siswa akan 

marah, menangis tiba-tiba, dan menolak kegiatan 

yang harus dilakukan.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis tentang Kemampuan Bersosialisasi Siswa 

ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Gontor 

Kemampuan bersosialisasi siswa ABK 

Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor di awal-

awal mengikuti pendidikan atau setelah libur sekolah, 

anak-anak kurang dapat berinteraksi dengan baik. Hal 

ini dibuktikan bahwa anak mengalami kesulitan 

memusatkan perhatian, seringnya anak berkelahi 

dengan temannya, anak egois dan ingin menang 

sendiri, ada anak yang sulit diajak bekerjasama oleh 

temannya, ada pula anak yang takut bermain dengan 

salah seorang temannya, dan ada pula anak yang asyik 

bermain sendiri. Namun hal tersebut dirasakan ketika 

awal-awal mengkuti pembelajaran. Biasanya setelah 

libur panjang sikap anak mulai berubah, karena hal ini 

dipengaruhi oleh faktor lingkungannya.Dan kurangnya 

lingkungan dalam membiasakan anak bersikap sosial 

dan mandiri. 
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Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus 

membutuhkan suatu pola tersendiri sesuai dengan 

kebutuhannya masing-masing, ketika dalam kelas 

inklusi, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam penyusunan program pembelajaran untuk 

setiap bidang studi, hendaknya guru pendamping 

khusus sudah memiliki data pribadi setiap peserta 

didiknya. Data pribadi yakni berkaitan dengan 

karakteristik spesifik, kemampuan dan kelemahannya, 

kompetensi yang dimiliki, dan tingkat 

perkembangannya.58 

Dalam pembelajarannya, guru yang baik akan 

berusaha sebisa mungkin agar pengajarannya berhasil. 

Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan itu 

adalah guru. GPK (Guru Pendamping Khusus) sangat 

penting keberadaannya bagi anak penyandang autis. 

Terlebih lagi untuk anak yang autis hiperaktif. Guru 

pendamping atau shadow teacher mempunyai peranan 

yang ganda yaitu selain mendampingi anak autis 

belajar di sekolah, guru pendamping juga harus 

mampu memberikan terapi sesuai dengan kebutuhan 

                                                           
58 Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus 

dalam Pendidikan Inklusi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 1. 
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anak tersebut. Oleh karena itu guru pendamping harus 

benar-benar orang yang ahli dibidangnya. 

Peran guru yang penting dalam mendorong 

pembelajaran siswa adalah  meningkatkan keinginan 

siswa atau motivasi untuk belajar. Untuk melakukan 

tugas ini, guru perlu memahami siswa-siswa dengan 

baik agar nantinya mampu menyediakan pengalaman-

pengalaman pembelajaran yang siswa akan 

menemukan sesuatu yang menarik, bernilai, dan 

secara intrinsik memotivasi, menantang, dan berguna 

bagi mereka. 

Seperti yang dijelaskan Abdul Hadis 

menyatakan peran dan tugas guru pendamping anak 

autis sangat besar. Guru pendamping anak autis 

memiliki peran ganda, yaitu membantu anak 

menguasai tugas akademis dan membantu anak 

berkembang sesuai tahapan perkembangan yang 

seharusnya.59 

Dari uraian analisis data di atas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan bersosialisasi siswa 

ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor 

                                                           
59 Abdul Hadis, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus......., 

121. 
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sudah baik karena adanya dukungan dan pembelajaran 

dari guru untuk meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi siswanya. Seperti melakukan do’a 

bersama, makan bersama, dan kegiatan pondok 

ramadhan setiap tahunnya. 

 

B. Analisis Upaya yang Dilakukan Guru untuk 

Meningkatkan Kemampuan Bersosialisasi siswa 

ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Gontor  

Upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa ABK 

sangat bermacam-macam. Setiap guru memiliki 

metode sendiri dalam melakukannya. Namun pada 

dasarnya yang guru lakukan hampir sama. Karena 

tujuan guru adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta memberikan dan menanamkan  nilai-nilai 

yang positif bagi siswanya. Guru termasuk orang tua 

kedua bagi siswa-siswanya. Oleh karena itu, peran 

guru sangatlah penting demi tercapainya tujuan 

pendidikan yang baik. 

Upaya yang dilakukan guru untuk 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa ABK 
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adalah dengan melakukan kegiatan secara bersama-

sama. Jika anak dibiasakan membaca do’a bersama, 

makan bersama, dan melakukan kegiatan lain secara 

bersama-sama, maka secara perlahan akan tumbuh 

rasa percaya diri, peduli terhadap sekitar, rasa 

tanggung jawab sehingga kemampuan bersosialisasi 

siswa ABK akan terbentuk dengan sendirinya. 

Guru merupakan fasilitator dalam suatu proses 

pembelajaran. Guru juga harus memiliki kompetensi 

yang sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, di 

dalam kelas guru tidak hanya sebagai penyampai 

materi saja. Akan tetapi, guru juga mempunyai tugas 

sebagai pembimbing dan mengontrol para siswa yang 

akan membawa mereka kepada kesuksesan. Guru 

adalah seorang yang mengarahkan pengalaman dan 

tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi 

pendidikan. 

Karena siswa memiliki kemampuan berbeda 

serta proses perkembangan dan tingkah pencapaian 

program juga tidak sama antara siswa yang satu 

dengan yang lainnya, karena tipe autis yang berbeda-

beda maka pemilihan dan modifikasi materi 

pembelajaran yaitu menyederhanakan pembelajaran. 
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Dari kendala di atas pasti terdapat beberapa 

solusi atau upaya yang dilakukan oleh guru 

pendamping khusus maupun pihak sekolah. Meskipun 

untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-

masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya 

pemecahan masalah bersasaran pada perbaikan 

kualitas. Upaya tersebut dapat meningkatkan kualitas 

proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta 

didik khususnya siswa berkebutuhan khusus, agar 

proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. 

Pertama guru mengajarkan siswa untuk bantu 

diri, seperti melepas sepatu sendiri, memakai sepatu 

sendiri, pergi ke kamar mandi sendiri, makan sendiri. 

Ke dua guru membantu mengenal pribadinya sendiri, 

seperti mengenal namanya sendiri, mengenal nama 

orang tuanya, nama kakaknya dan anggota keluarga 

yang lain. Dan guru juga mengenalkan anggota tubuh 

serta fungsi dan cara perawatannya. Ke tiga guru 

mengajarkan anak untuk peduli terhadap lingkungan 

sekitar, seperti halnya guru menanamkan siswa 

memiliki sikap tanggung jawab, mau bekerja sama, 

mampu menyampaikan dan menerima pesan dengan 

baik.   



92 

 

Abu Bakar Baraja mengungkapkan dalam 

rangka menuju suatu bentuk penyesuaian sosial bagi 

anak berkelainan secara kuat, formula lain yang cukup 

positif dalam mendukung terciptanya proses 

penyesuaian sosial yang kuat bagi anak berkelainan 

antara lain sebagai berikut: Memberikan kesempatan 

kepada anak berkelainan untuk berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan sosial masyarakat, memberikan 

kesempatan kepada anak berkelainan untuk 

melakukan aktifitas yang bersifat rekreatif dan 

edukatif, membimbing anak berkelainan untuk dapat 

menyadari dan menerima kekurangannya secara 

realistis, tanpa harus merasa sebagai bagian yang 

terpisah dari masyarakat lainnya, membantu 

membimbing dan mengarahkan anak bekelainan 

dalam meniti kehidupan masa depannya yang lebih 

baik, dan menanamkan perasan percaya diri (self 

confidence) yang mantap kepada anak berkelainan, 

agar kelak tidak tergantung kepada orang lain.60 

Menurut pendapat Denning yang dikutip oleh 

Marilyn dan william bahwa cara untuk membantu 

siswa agar dapat melakukan interaksi sosial dengan 

                                                           
60 Abu Bakar Baraja, Psikologi Konseling........, 20. 
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teman-teman sebaya dan orang dewasa dengan cara 

melakukan observasi perilaku siswa untuk lebih 

memahami tujuan dari perilaku tersebu. Jika seorang 

siswa sudah mau bekerja dalam kelompok kecil 

selama beberapa saat, namun tiba-tiba ia keluar dari 

kelompok dan pergi meninggalkan kelas, maka hal itu 

bisa menjadi pertanda bahwa ia telah keliru 

memahami komentar temannya.61 

Dari uraian analisis data di atas dapat 

disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan gurudalam 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa 

berkebutuhan khusus diantaranya mengajarkan siswa 

untuk bantu diri, seperti melepas sepatu sendiri, 

memakai sepatu sendiri, pergi ke kamar mandi sendiri, 

makan sendiri. Membantu mengenal pribadinya 

sendiri, seperti mengenal namanya sendiri, mengenal 

nama orang tuanya, nama kakaknya dan anggota 

keluarga yang lain. Mengenalkan anggota tubuh serta 

fungsi dan cara perawatannya. Mengajarkan anak 

untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, seperti 

halnya guru menanamkan siswa memiliki sikap 

tanggung jawab, mau bekerja sama, mampu 

                                                           
61 Marilyn dan William, Menuju Pendidikan Inklusi........, 369.  
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menyampaikan dan menerima pesan dengan baik.. 

Namun semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu 

menumbuhkan sikap percaya diri bahwa setiap orang 

memiliki hak yang sama. Karena setiap orang 

memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. 

 

C. Analisis Faktor penunjang dan faktor penghambat 

untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi 

siswa ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Gontor 

Dalam suatu pembelajaran tentu ada kendala 

yang dialami baik itu kendala dari siswa, guru, atau 

yang lain. Sebagai guru, memperlakukan anak sesuai 

harkatnya yang memang terlahir sebagai individu 

dengan perkembangan autis. Bersedia menerima 

masukan, terutama menyangkut masalah modifikasi 

proses belajar mengajar demi tercapainya pemahaman 

materi. Segera memberi tahu bila tampak ada masalah 

sekecil apapun, guru dapat dicari pemecahannya agar 

tidak berlarut-larut.62 

Adapun faktor penunjang dalam meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi siswa ABK yang dialami 

                                                           
62 Nattaya Lakshita, Panduan Mendidik........., 65. 
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guru pendamping ABK seperti yang diungkapkan 

bahwa sebagai komunikator memiliki kemampuan 

atau kredibilitas yang tinggi dalam mengelola dan 

menyampaikan pesan sehingga pesan tersebut mudah 

dipahami oleh siswa, menggunakan alat peraga yang 

sering dilihat oleh siswa, memahami karakter anak 

setiap hari, memahami atau mengetahui emosi si anak 

setiap hari, sikap sabar, telaten dan memberikan rasa 

aman bagi mereka.  

Sedangkan kendala atau faktor penghambat 

untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa 

ABK yang dialami oleh guru pendamping ABK 

adalah kontak mata mereka sering tidak fokus dan 

tidak tertarik dengan permainan yang dimainkan 

teman lainnya. Minat mereka yang terbatas pada orang 

lain di sekitarnya, sehingga membuat mereka lebih 

senang menyendiri atau sangat pemilih dalam bergaul, 

mereka hanya memiliki teman yang dapat 

memberikan rasa aman kepada mereka. Keterbatasan 

kemampuan intelegensinya dalam menerima maupun 

merespon pesan yang diterimanya, ketika siswa dalam 

kondisi tidak mood atau tidak siap materi tidak mau 

masuk/diserap siswa. Kalau dipaksa yang ada malah 
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marah-marah, menangis tiba-tiba, dan menolak 

kegiatan yang harus dilakukan. Namun ketika kondisi 

emosional anak sudah stabil maka guru akan 

memberikan tugas atau materi yang seharusnya 

disampaikan 

Dari penjelasan di atas bahwa apa yang telah 

dilakukan oleh guru pendamping telah sesuai dengan 

teori yang ada yaitu guru tidak memberikan perhatian 

dalam bentuk apapun kepada anak saat ia berperilaku 

negatif (perhatian berupa bujukan, luapan amarah, 

omelan, tatapan, kata-kata, dan sebagainya). Biarkan 

anak meluapkan amarah (bila sebabnya adalah 

frustasi), dan baru lakukan intervensi (berupa instruksi 

tugas yang ia kuasai) begitu ia reda amarahnya. 

Kadang untuk anak tertentu perlu disediakan ruang 

terpisah/ pojok tertentu bagi dia untuk melampiaskan 

amarahnya tanpa melukai diri sendiri atau orang 

lain.63 

Dari uraian analisis di atas dapat disimpulkan 

bahwa faktor penunjang untuk meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi siswa ABK adalah guru 

harus memiliki kemampuan atau kredibilitas yang 

                                                           
63Ibid., 78. 
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tinggi dalam mengelola dan menyampaikan pesan 

sehingga pesan tersebut mudah dipahami oleh siswa, 

menggunakan alat peraga yang sering dilihat oleh 

siswa, memahami karakter anak setiap hari, 

memahami atau mengetahui emosi si anak setiap hari, 

sikap sabar, telaten dan memberikan rasa aman bagi 

mereka. Sedangkan faktor penghambat untuk 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa ABK 

diantaranya kontak mata mereka sering tidak fokus 

dan tidak tertarik dengan permainan yang dimainkan 

teman lainnya. Minat mereka yang terbatas pada orang 

lain di sekitarnya, mereka hanya memiliki teman yang 

dapat memberikan rasa aman kepada mereka. 

Keterbatasan kemampuan intelegensinya dalam 

menerima maupun merespon pesan yang diterimanya 

tiba-tiba marah-marah, menangis, dan menolak 

kegiatan yang harus dilakukan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran 

guru dalam meningkatkan kemampuan bersosialisasi 

siswa ABK Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an 

Gontor, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kemampuan bersosialisasi siswa ABK Pesantren 

Anak Sholeh Baitul Qur’an Gontor sudah baik 

karena adanya dukungan dan pembelajaran dari 

guru untuk meningkatkan kemampuan 

bersosialisasi siswanya. Seperti melakukan do’a 

bersama, makan bersama, dan kegiatan pondok 

ramadhan setiap tahunnya. 

2. Upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi siswa ABK 

diantaranya: Pertama guru mengajarkan siswa 

untuk bantu diri, seperti melepas sepatu sendiri, 

memakai sepatu sendiri, pergi ke kamar mandi 

sendiri, makan sendiri.Ke dua guru membantu 

mengenal pribadinya sendiri, seperti mengenal 

namanya sendiri, mengenal nama orang tuanya, 
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nama kakaknya dan anggota keluarga yang lain. 

Dan guru juga mengenalkan anggota tubuh serta 

fungsi dan cara perawatannya.Ke tiga guru 

mengajarkan anak untuk peduli terhadap 

lingkungan sekitar, seperti halnya guru 

menanamkan siswa memiliki sikap tanggung 

jawab, mau bekerja sama, mampu menyampaikan 

dan menerima pesan dengan baik. 

3. Faktor penunjang untuk meningkatkan 

kemampuan bersosialisasi siswa ABK adalah:  

a. Guru harus memiliki kemampuan atau 

kredibilitas yang tinggi dalam mengelola 

dan menyampaikan pesan sehingga pesan 

tersebut mudah dipahami oleh siswa. 

b. Menggunakan alat peraga yang sering 

dilihat oleh siswa. 

c. Memahami karakter anak setiap hari, 

memahami atau mengetahui emosi si anak 

setiap hari. 

d. Sikap sabar, telaten dan memberikan rasa 

aman bagi mereka. 
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Sedangkan faktor penghambat untuk 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi siswa 

ABK diantaranya: 

a. kontak mata mereka sering tidak fokus dan 

tidak tertarik dengan permainan yang 

dimainkan teman lainnya. 

b. Minat mereka yang terbatas pada orang lain 

di sekitarnya, mereka hanya memiliki teman 

yang dapat memberikan rasa aman kepada 

mereka. 

c. Keterbatasan kemampuan intelegensinya 

dalam menerima maupun merespon pesan 

yang diterimanya tiba-tiba marah-marah, 

menangis, dan menolak kegiatan yang harus 

dilakukan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan peneliti, sebagai 

pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya guru pendamping Anak Berkebutuhan 

Khusus memahami karakter anak setiap hari, 

memahami atau mengetahui emosi si anak setiap 

hari, memiliki sikap sabar, telaten dan 
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memberikan rasa aman bagi mereka. Dan juga 

guru pendamping Anak Berkebutuhan Khusus 

hendaknya setiap hari memberikan informasi 

kepada orang tua wali muridnya setiap 

perkembangan muridnya. Karena guru merupakan 

orang tua kedua bagi muridnya 

2. Hendaknya lembaga pendidikan juga bekerja 

sama dengan orang tua wali murid dalam 

meningkatkan kemampuan bersosialisasi 

anaknya. Sekolah juga memberikan kegiatan-

kegiatan dan  fasilitas-fasilitas dalam menunjang 

kemampuan bersosialisasi pada anak. 

3. Hendaknya peneliti yang akan datang 

mengembangkan hasil penelitian ini dengan 

perspektif lainnya sehingga hasilnya dapat 

memverifikasi hal lainnya.  
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